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كتابات

بعد االنقــاب الحويث عىل الدولة يف 
21/9/2014م، ووجود نظام غري رشعي 
يف صنعاء وتســيده وحيًدا عىل السلطة 
ورفض كل نداءات السام املحلية واإلقليمية 
والدولية بإعادة األمور عىل ما كانت عليه 
قبل االنقاب ومع استمرار الحرب وظهور 
وضع إنساين غري مسبوق يف اليمن الذي 
تم وضعه تحت البند السابع من قبل األمم 
اليمن  إىل  رئيسها مبعوثني  املتحدة وبعث 
الواحد تلو اآلخر ومن جنســيات مختلفة 
ثم أضيــف إليهم منــدوب الدولة الكربى 
أمريكا بعد وصول بايدن إىل الرئاسة وكذا 
اســتمرار وســاطة عامن طوال أكرث من 
5 ســنوات وعقدت أكرث من أربعة لقاءات 
ومؤمتــرات إقليمية ودولية للســام يف 
ســويرسا والكويت واستكهومل والرياض 
آخرها لقــاء الرياض للقوى السياســية 
والقبلية والشبابية والذي خرج بالتشكيلة 
الحالية للمجلس الرئايس الجامعي املكون 
من 8 شخصيات ذوي االتجاهات املختلفة.

كل ذلك مل يجــِد نفًعا مع االنقابيني 
ومل يتزحزحوا عن مواقفهم تجاه الســام 
واتضح للعامل أنهم ال يريدون ســاًما إال 
برشوطهم غري املقبولة من اإلقليم والعامل 

غالبيــة  ومــن 
اليمن،  شــعب 
غطرستهم  وآخر 
برضب  أظهروها 
مينــاء الضبــة 
أدان  وعندمــا 
والعامل  اإلقليــم 
العمــل  هــذا 
الجبان  اإلرهايب 
عــن  والخــارج 
العاملية  الدولية وقوانــني املاحة  األعراف 
"سنوجه  بغرور:  مســؤوليهم  أحد  أجاب 
مزيًدا من الرضبات، وهذه مجرد رســالة، 
الدويل ونضعه تحت  بالقانون  نعرتف  وال 
أقدامنــا".. فأين العــامل وقراراته الجادة 
تجاه هذه الجامعة اإلرهابية املارقة، وهم 
وراء كل هــذا التعنت من قبل نظام املايل 
يف إيــران فهي املحرضــة لهم يف رفض 
السام واستمرار الحرب والعامل كله يعرف 
ذلــك وهدفها املعروف اســتنزاف اململكة 
الجزء األكرب  الخليج حتى يتحقــق  ودول 
من سقف مطالبها يف االتفاق النووي مع 
األمريكان ومــع دول أخرى، وهذا املوقف 
)اإليــراين الحويث( املتصلــب جاء كنتاج 
لعدم وحدة املوقف القــوي املناهض لهم 
من قبــل الرشعية وأجهزتها العســكرية 
عدوها  تجاه  مواقفها  ووحدة  والسياسية 

الحويث وحشد كل قواها  بهدف  الرئييس 
وأخواتها  صنعــاء  اســرتداد  إىل  العودة 
فبعض هذه القوى يف الرشعية مع األسف 
ثبت خال السنوات األخرية أن هدفها مكان 
آخر حسب الوقائع املختلفة ومنها التشبث 
بالبقــاء بــوادي حرضمــوت ومحاربة 
كله  الجنوب  االنتقايل إلبقاء  حلفائها يف 

رهينًا للحل السيايس يف الشامل.
وحلفاؤها  الرشعيــة  صــارت  لهذا 
مســلويب اإلرادة يف إدارة األزمة والحرب 
باع  صاحبة  إخوانيــة  بقوى  مكبلة  ألنها 
طويل يف تحريك األمــور ومعها تعاطف 
إخواين مبطن وكلهــم ال يؤمنون بيشء 
اســمه وطن وحــدود، فأرض اإلســام 
وطن  هي  وصديقهــا  بعدوها  جميعهــا 
الخافة الحقيقي، ولتشــتت هذه املواقف 
للرشعية أصبح الحويث فارضا نفسه عىل 
األمر الواقع يف الشامل كله بقوة الساح 
إيران املطلــق وبالدعم املبطن من  وبدعم 
قبل معظم دول الغرب، وهو يســري أموره 
من خال الدعم الخارجي ومن خال فرض 
الجبايات واملصادرة ألموال املعارضني ومن 
دخول الرضائــب والجامرك والخمس الذي 
يفرضها عىل الناس بقوة الساح وبالدجل 
الدينــي عىل الناس، ولكل هذه األســباب 
يبدو األمر يف اليمن غري مهيأ للسام عىل 

املدى املنظور.

التي  يف ظل تزايد العمليات اإلرهابية 
تنفذها مــا متىس باملنطقة العســكرية 
وادي وصحــراء حرضمــوت  األوىل يف 
وســيئون  والتي باتت تشكل خطرًا كبرًيا 
عىل أبنــاء حرضموت خاصــة والجنوب 

عامة وعىل املنطقة بأكملها. 
إن جــراالت اإلرهــاب أو ما متيس 
اإلخوان  لحزب  العسكري  بالجناح  نفسها 
اإلرهايب املســيطر عىل وادي حرضموت 
تحت مســمى املنطقة العسكرية األوىل، 
والتــي تحتضن أكــرب قيــادات عنارص 
الجزيرة  يف  اإلرهــايب  القاعــدة  تنظيم 
العربيــة، وبدعــم  عســكري وإعامي 
ومايل ولوجســتي ال محدود من قيادات 
الجرال  أبرزهم  ومن  سياسة  وشخصيات 
العجوز اإلرهايب عيل محسن األحمر الذي 
كان يشــغل منصب نائــب الرئيس هادي 
املنتهي واليته، وكذلــك املرجعيات الدينية 
املتمثلة بكبــري دجاليهم املدعو عبد املجيد 
الزنداين وشخصيات سياسية عديدة والتي 
اليمني، وتحالفها  االحتال  متثل منظومة 
اإلرهابية، فكاهام  الحوثية  مليشيات  مع 

وجهان إلرهاب واحد. 
خال الغزو الثــاين للجنوب يف عام 
2015م ظلت تلك املليشيات املتسرتة بعباءة 
الجيش الوطني مل تشارك يف أي مواجهة 
بالرغم أنها كانت محســوبة عىل رشعية 

هادي. 
ويف2016م عندما ســقطت مديرية  
املكا واملناطق املجاورة بيد تنظيم القاعدة 
خال يوم وليلة مل تحــرك تلك القوات أي 
القاعدة  لعنارص  الداعمة  كانت  بل  ساكن، 
إن مل تكن هي القاعدة نفســها وإمدادهم 
بالساح والعتاد واألفراد، ملواجهة مقاومة 
إىل  حرضموت  وحولــت  حرضموت  أبناء 
والعمليات  والتفجريات  لاغتياالت  ساحة 
اإلرهابيــة وبث الخــوف والهلع والرعب 
يف أوســاط املجتمع الحرضمي، استطاع 
العنارص  لهذه  التصــدي  حرضموت  أبناء 
اإلرهابيــة ومواجهاتها وتطهري املكا من 
عنارص اإلرهاب اليمني، بفضل الله وبدعم 
العريب  التحالف  قوات  النظري من  منقطع 
أبنــاء حرضموت ورسعان  للمقاومة من 
الحرضمية وخال  النخبة  تم تشــكيل  ما 
فرتة وجيزة استطاعت تثبيت األمن واألمن 
يف مديريــة املكا وســاحل حرضموت، 
العنارص  من  الكثــري  عىل  القبض  وألقت 
استهداف  إىل  تسعى  كانت  التي  اإلرهابية 
النخبة الحرضمية وبشكل مستمر  وأغلب 
العنارص اإلرهابية كانــوا ينتمون إىل ما 

تسمى  املنطقة العسكرية األوىل. 
وظلت وباســتمرار تســتهدف قوات 
النخبة الحرضمية  باالغتياالت والتفجريات 
الغــادرة والجبانة  اإلرهابية  والعمليــات 
بأنواعهــا، وما زالت متارس املليشــيات 
اإلخوانيــة اإلرهابيــة ضمن مســاعيها 
األمن يف  زعزعــة  إىل  الرامية  الخبيثــة 
يكاد  وال  مواطنيه،  واستهداف  حرضموت 

مير يوٌم من دون أن يشهد وادي حرضموت 
من حوادث إرهابيــة تندرج ضمن الجرائم 
املليشيات  بعدما نرشت  الغادرة،  اإلخوانية 
اإلرهابية املتواجــدة يف الوادي عنارصها 

متارس اإلرهاب ليل نهار.
ويف  2020م سجلت مديريات الوادي 
300 حالة اغتيــال تندرج ضمن  أكرث من 
العمليات التي نفذتها مليشيات أبو عوجا، 
كانت تستهدف قيادات عسكرية ومدنيني 
مواطنني من أبناء حرضموت، وذلك بشكل 
شــبه يومي، حيــث أصبحــت املديريات 
مرسحا مفتوحــا لعمليات القتل، ومحطة 
ملشــاريع إخوانية بتمويل دويل تستهدف 

أبناء وادي حرضموت.
ويعاين وادي حرضمــوت من تفاقم 
حــاد يف جرائم قتل واغتيال عســكريني 
سيطرة  ظل  يف  األرايض  ونهب  ومدنيني، 
مليشيا اإلخوان اإلرهابية، بل إنها أصبحت 
عبئــًا عىل املنطقــة وحولتهــا إىل بؤرة 
للتنظيــامت اإلرهابية واملتقطعني ووطن 
بديل لكافة العنارص والشخصيات املطلوبة 

واملتمردة عىل قرارات مجلس القيادة.
الهاربني من  اســتقبلت كافــة  وقد 
التنظيــامت اإلرهابية يف أبني وشــبوة 
عقب حملة سهام الرشق وإعصار الجنوب 
الجنوبية  املســلحة  القوات  أطلقتها  التي 
لتطهري شــبوة وأبني من عنارص اإلخوان 
اإلرهابية، وتقوم بتسهيل تهريب األسلحة 
واألموال  املســرية  والطائرات  واملتفجرات 
ســلطنة  عرب  تأيت  التي  الحويث  لجامعة 

عامن.

جرميــة أن تكون أرس الشــهداء بدون 
رواتب وأبناء الهاربني يتسلمون منًحا ورواتب 

مغرية!
جرمية أن يبتعــث مجلس الوزراء طاًبا 

لدراسة الفقه اإلسامي يف كندا!
جرميــة أن يكون مذيع بقنــاة املهرية 
يحرض عىل الوطن ليل نهار وثاثة من أبنائه 

عندهم منح دراسية ورواتب بالدوالر!

أن  جرميــة 
تقــدم دول التحالف 
تحسني  بهدف  أموال 
الشــعب  معيشــة 
األموال  هذه  وتذهب 
أقارب  بــذخ  لزيادة 
الفاســدين وأوضاع 

الشعب تزيد سوًءا!
أن  جرميــة 
بعــض  يتحالــف 
الشخصيات ممن طلعوا عىل أشاء الثوار مع 
القيادات الســابقة ويتقاسمون نهب الرثوات 

والشعب يف مجاعة!
جرمية أن يسكت املدعي العام والقيادات 
والوزراء النزيهون عىل هذا الفساد املهول يف 

مثل هذه املرحلة!
جرمية أن يــرتك األذكيــاء واألوائل يف 
البيوت ومئات املنح الدراسية يتم توزيعها ملن 

ال يستحق!
جرمية أن تبقى ملفات الفســاد مبايني 
الدوالرات مســتمرة دون إيقافها والكشــف 

عنها!
الــوزراء ووزراء  أن يبقى رئيس  جرمية 
املالية والتعليم العايل والداخلية يف مناصبهم!

ال سالم وال استقرار يف اليمن ىلع املدى املنظور

وادي حضرموت بؤرة اإلرهاب اإلخواني

جرائم الفساد!

عبداهلل سالم الديواني

يحيى أحمد 

وضاح بن عطية

نائف قاسم البحر امليفعي

تنبيه واعتذار
تعتذر صحيفة "األمناء" للقارئ الكرمي وللكاتب محمد سعيد الزعبلي عن اخلطأ الفني غير املقصود 

الذي طرأ على مقال الكاتب الزعبلي باسم للواء/ علي حسن زكي بينما هو منسوب للكاتب محمد سعيد 
الزعبلي.. فاالعتذار للكاتب محمد سعيد الزعبلي وللكاتب اللواء/ علي حسن زكي.

تهديداتك اإلرهابية 
لن نخشاها أيها اإلخواني 

المجرم "أبو عوجاء"

"من ال يستحي يفعل ما يشتهي" إن هذا املثل العريب يتواءم مع 
شــخصية اإلخواين املجرم املدعو يحيى أبو عوجاء فاريس الجنسية 
وهو ليس مينًيا وأصل جده وأبيه من باد فارس هو ال يستحي ومن 
معه من قطاع الطرق والغزاة املعتدين سافيك الدماء الطاهرة وزاهقي 
األنفس املستأمنة فهذا املعتوه يعاين من انحطاط أخاقي فهو عديم 
الضمري ومنســلخ الرجولة وفاقد للحياء فلو كان ميتلك مثقال حبة 
خردل من الحياء سيتوارى عن اإلبصار ولن يظهر عرب وسائل اإلعام 
املرئية واملســموعة واملقروءة وهو يشاهد املآيس والجرائم اليومية 
التي ترتكب بحق الرعايا اليمنيني من كبار السن واألطفال والنساء مبا 
فيهم ســكان املحافظة التي ينتمي لها هذا املجرم املدعو أبو عوجاء، 
ويف العاصمة اليمنية صنعاء وغريها من محافظات ومناطق جارتنا 
جمهورية اليمن الشــقيق التي تحتلها امليلشــيات الحوثية اإليرانية 
اإلرهابية وتحكمها بقــوة الحديد والنار، ولكن نحن الجنوبيني نعلم 
وكل متابع منصف يتمتع بشــجاعة اإلنصــاف ومصداقية الكلمة، 
ســواٌء كان هذا املتابع متواجدًا يف الوطــن أم يف أي دولة من دول 
العامل، يعلــم أن هناك يوجد تنســيق وتبادل املعلومــات واملرتزقة 
وتنفيذ العمليات اإلجرامية فيام بني امليليشيات الحوثية والتنظيامت 
اإلرهابية مثل القاعدة وداعش وغريها وفيام بني ميليشــيات الوكر 
اإلرهايب املسمى املنطقة العســكرية األوىل الجامثة عنارصها عىل 
أنفاس أهلنــا يف مدن ومناطق وادي حرضموت والصحراء منُذ غزو 

واحتال جنوبنا الغايل يف السابع من يوليو األسود يف العام94م .
وما يزيك مصداقية قولنا عن وجود التنســيق والتعاون هو أن 
وكر هذه املنطقة منــُذ انطاق عاصفة الحزم لقــادة دول التحالف 
العريب ملواجهة ميليشــيات املد الفاريس وميليشيات الهالك صالح 
قبيل مثانية أعوام مل يشــارك عنارص هــذه املنطقة يف املعارك يف 
جبهات القتال وباملقابل مل تهاجم امليليشيات الحوثية الهمجية وكر 
هذه املنطقة بالطائرات املسرية وال بالصواريخ البالستية وال بأي نوع 
من أنواع األسلحة، ومل نشاهد عنارص التنظيامت اإلرهابية تستهدف 
هذا الوكر وميليشــياته بعمليات التفجري التي تستهدف أبطالنا من 
قيادات وأفراد قواتنا املســلحة واملواطنــني واملواطنات واملمتلكات 
العامة والخاصة، ويحق اليوم أن نتساءل ونستغرب نحن الجنوبيني 
أهــل األرض واملعتدى علينا ونحن الحليف الصــادق قواًل وفعًا يف 
نرصة قضايا األمة العربية واإلسامية وحامية األمن العريب القومي 
والدفاع عن مصالح الشــعوب من خال حامية رجال قواتنا املسلحة 
الجنوبية لطرق املاحة الدولية وال نبالغ إن قلنا إن شــهدائنا يرتقون 
وجرمانا يصابون بشكل يومي سواًء يف جبهات القتال أم من خال 
تعرضهم للتفجريات االجرامية الغادرة وأجدد انتقادي لتهديدات ذلك 
املحتل الحاقد وبصفتي مواطن من مواطنــي دولة الجنوب العريب 
وأحد أحرار الثورة الجنوبية التحررية أقول له ولعصابته خسئت أيها 
العدو إن الحضارم والجنوبيني األحرار لن ترهبهم تهديداتك الحمقاء 
فهم أسياد عىل أرضهم ومالكون حقيقيون لرثواتهم وعازمون عىل 
طردك وطرد جحافل وأدوات احتالكم الغاشــم وسرتحل أيها الوغد 
مدمومًا مدحورا من مدن ومناطق وادي حرضموت والصحراء ومن 
كافة محافظات ومناطق دولــة الجنوب العريب فا يخدعك االغرتار 
بنوعيات االســلحة التي متتلكونها وال بكثافة أعداد مرتزقتكم الذين 
تحشدونهم من العديد من املحافظات اليمنية للظهور االعامي فقط 

وليس للمواجهات القتالية مع الرشفاء الحضارم والجنوبيون.
لقد اكتشــفنا خططكم الحاقدة فأنتم تخططون بأن الحرضمي 
يقتــل أخيه وابن عمه مثلام خططتم قبل ذلــك األبيني يقتل األبيني 
والشــبواين يقتل الشبواين والجنويب يقتل الجنويب وهذا املكر وىل 
من بيننا اىل غري رجعة وعليكم أن تدركون إن شجاعة األبطال ليس 
بكرثة األسلحة املدمرة وليس بوفرة املال واملرتزقة وإمنا بقوة صوت 
الحق وحب الوطن والعزمية الصادقة لحامية األرض وصون العرض 
ونحــن نقاومكم بعقيدة وطنية ندافع عن وطن مســتقل غزيتموه 
واحتللتمــوه بالخديعة والغــدر والخيانة والتآمــر وقتلتم رجاالته 
الوطنيــني الرشفاء ونهبتم وال تزالون ثرواتــه يف الرب والبحر ولقد 
قاومنا جرامئكم العدوانية يف العاصمة عدن وغريها من محافظات 
ومناطق جنوبنا الحبيب وكنا ال منتلك الســاح الذي يردع طغيانكم 
وال منتلك حتى قيمة وجبة طعام أثنــاء فعاليات وتظاهرات الحراك 
الجنــويب الثوري وواجهنا عنجهية وجــربوت كاب األمن  املركزي 
البرشية وقرود االصاح التكفريي املجرمني وغريهم من املليشــيات 
الباغية ولكن ولله الحمد املتكرر والشكر الذي ال يحصيه عدد فنمتلك 
اليوم جيش جنويب شــجاع يقهر عدوانكم ولدينا حاضنة شعبية لن 
تتنازل عن املبدأ ولن تخون العهــد ولن تفرط بالوطن وقبل ذلك كله 
نثق بعدل الله عز وجل فلــن ينرص الباطل عىل الحق ونحن أصحاب 
حــق وقضية عادلة وأنتم دعاة باطل وعــدوان وتجار حروب ونهب 

وجربوت واستكبار .


